
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 1969 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

▶ Šiame kataloge aprašytų gaminių išorė ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo, siekiant gerinti gaminių kokybę. 

▶ „Kiturami“ neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, atsirandančius dėl savavališko gaminių keitimo. 

 
 

KRB-1802-ON 

„Kiturami“ grupės verslo 
informacijos vadovas 



„Kiturami“ istorija Užsienio sertifikatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

CTI 

sertifikatas 

LEAD FREE 

sertifikatas 

UPC 

sertifikatas 

AMCA 

sertifikatas 

Europos CE 
sertifikatas 

JAV 

sertifikatas 

Kinijos 
sertifikatas 

Turkijos TSE 
sertifikatas 

JAV „Energy Star“ 
"sertifikatas 

JAV SCAQMD 
sertifikatas 

JAV NSF 5 
sertifikatas 

JAV NSF 372 
sertifikatas 

JAV ETL 
sertifikatas 

JAV ASME 
sertifikatas 

JAV ASME HLW 
sertifikatas 

JAV ASME H 
sertifikatas 

TRCU sertifikatas 
(RUSIJA, BALTARUSIJA, KAZACHSTANAS) 

Rusijos CTR 
sertifikatas 

Kazachstano GOST 
sertifikatas 

Japonijos JIA 
sertifikatas 

AHRI 550, 590 

sertifikatas 

AHRI 410 

sertifikatas 

Tarptautinis standartinis 
sertifikatas 

Tarptautinis aplinkosaugos 
vadybos standartinis 

sertifikatas 

1962 Įkurta „Shin Saeng Boiler Engineering Co.“, Ltd. 

1978 Korėja eksportuoja pirmąjį katilą į užsienį. 

1984 Įkurta „Kiturami Culture Foundation“. 

1987 Įkurta „Kiturami Gas Boiler Co.“, Ltd (dabar Inčono gamykla). 

1989 Įkurta „NanoKem Co.“, Ltd. 

1990 „Seoul Broadcasting System“ (SBS) konsorciumas (antrasis akcininkas). 

1991 Įkurta „Kiturami Precision Manufacture Co.“, Ltd. 

1992 Įkurta „Kiturami Boiler Sales Co.“, Ltd. 

1993 Įkurta „Kiturami Boiler Co.“, Ltd. (dabar Čeongdo gamykla). 

1995 Pradėta „Housewife Service Corps“, susieta su „Culture Foundation“ fondu 
(dabar „Kiturami Welfare Foundation“ fondas). 

1996 Įkurta „Kiturami Land“ („Hantan River Country Club“). 

1999 Pastatyta pirmoji „Kiturami“ gamykla Tiandzine, Kinijoje. 

2001 Pastatyta antroji „Kiturami“ gamykla Tiandzine, Kinijoje. 

2002 Įsigytos „TBC Daegu Broadcasting“ valdymo teisės (pirmasis akcininkas). 

2003 Įkurtas „Kiturami Welfare Foundation“ 
(buvęs labdaros verslo padalinys, susietas su „Culture Foundation“). 

 Įsigyta „Century Asan“ gamykla. 

 Įsigyta „Cention“ (ventiliatorių ričių padalinys.) 

2005 Atidaryta pirmoji „Kiturami Homsys“ parduotuvė. 

2006 Pavadinimas pakeistas į „Kiturami Homsys Co.“, Ltd. (buvo „Kiturami“). 

 Įsigyta „Bumyang Air Conditioning“ (dabar „Kiturami Bumyang Air Conditioning“). 

2007 Įkurta „Kiturami Ilhanli Turkey“ gamykla. 

 Atidaryta šimtoji „Kiturami Homsys“ parduotuvė. 

 Įsigyta „Refrigerating Machinery Co.“, Ltd. 

2008 Įsigyta „Dong Kwang Enertek“ (dabar „Kiturami Dong Kwang Boiler“). 

 Įsigyta „Shinsung Engineering Co.“, Ltd. 

 Pastatytas „Hantan River Germanium Hot Spring“ viešbutis. 

2009 Įsigyta „Century Co.“, Ltd. 

 Įsigytas „Daewoo Electronics“ oro kondicionavimo veiklos padalinys. 

 Pirmininkui Choi Jim-min įteiktas nusipelnymo pramonei Auksinio bokšto 
ordinas už indėlį į pramoninių technologijų skatinimą. 
(Žinių ekonomikos ministerija) 

2010 Pirmininkas Choi Jin-min išrinktas 100 didžiausių Korėjos technologijų direktoriumi. 
(„National Academy of Engineering of Korea“) 

 2011 Išrinkta Gyvenimo šalyje saugumo srityje pasižymėjusi 
įmonė („Korean Quality Management Society“). 

2017 Devintus metus iš eilės užimta pirmoji vieta Nacionaliniame prekių ženklų konkurencingumo 
indekse (NBCI) (2008–2017). 

~ 19-us metus iš eilės gautas apdovanojimas už svarbiausią Korėjos pramonės prekės 
ženklą (1999–2017) 

 



„Kiturami“ grupė, gaminanti aušinimo ir šildymo 

sistemas, jau pusę amžiaus vadovaujasi sąžiningumo, 

nuoširdumo ir kuklumo principais 

 

Apie „Kiturami“ grupę 
 
 

 

Pirmauja šalies katilų pramonėje „Ondol“ (korėjietiškos grindų 
šildymo sistemos) srityje. 

 
 
 
 
 

 

 
Didžiausi technologiniai pajėgumai ir didžiausias pardavimų skaičius Korėjos 
šaldymo ir oro kondicionavimo pramonės istorijoje. 

 

    
Dujų katilas       Kondensacinis  

                                      Skysto  kuro katilas       Granulinis katilas  Aušinimo bokštas Ventiliatorius Varžtų šaldytuvas 

 

  
Specializuojasi ŠVOK branduolinės energijos / laivų ir užjūrio gamyklų 
šaldymo ir oro kondicionavimo sistemoms. 

Specializuojasi turbo / absorbcijos aušintuvuose, naujuose perdirbamos 
energijos ir šaldymo, oro kondicionavimo produktuose. 

 

   
Didelio efektyvumo turbo 
šaldytuvas 

Inverterio turbo aušintuvas 
be alyvos 

Didelio efektyvumo 
absorbcinis šalto / karšto 
vandens dozatorius 

 

Geoterminis šilumos siurblys Oro kondicionavimo įranga Švarių patalpų sistema 

 

  

Specializuojasi aukštųjų technologijų elektronikos, siurblių, BLDC variklių 
ir tikslumo komponentų srityse. 

Specializuojasi didelio galingumo ir našumo pramoninių katilų srityje. 

      
Kelių kambarių 
termostatų 
sistema 

IoT kambario 
termostatas 

Cirkuliacinis siurblys Ventiliatorius     Inverterio 
kondensacinis 
dūmavamzdžio garų 
katilas 

 
Vakuuminis karšto vandens  
katilas Vienkartinis katilas 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirmaujantis prekės 
ženklas nuo 1999 m. 

Socialinės apsaugos fondas, padedantis socialiai izoliuotiems asmenims. 
 

   
 
 

Pasaulinė multimedijos grupė, siekianti laimės ir vietos bendruomenės vystymuisi. 

Į šeimą orientuotas „Ieports“ kompleksas Čorvone, atskleidžiantis nepaliestos gamtos 
grožį. 

 

   
 
 

Sveiko maisto restoranas, įkūnijantis sveikos mitybos filosofiją natūraliuose 
ingredientuose. 

„NanoKem“ „Hantan River Spa Hotel“ 

„Hantan River Spa Hotel & Country Club“ „Kiturami Foundation“ 
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Naujas     IoT 

„Kiturami Dong Kwang“ 
katilas 

„NanoKem“ 

„Shinsung Engineering“ „Century“ 

„Kiturami Bumyang Air-conditioning“ 

„Kiturami Boiler-Homsys“ 

„TBC Taegu Broadcasting“ „Diet Food Dr. Robbin“ 
Pirmaujanti buitinių katilų sistemų bendrovė „Kiturami“ renkasi vertę, o ne kainą 

Čeongdo gamykla Asano gamykla „Kiturami“ grupės būstinė 

Kinijos Čingdao gamykla Inčono gamykla Posingo gamykla 

„Kiturami Home Systel“ „TBC Taegu Broadcasting“ Kinijos Tiandzino gamykla 

Hantan River Country Club“ 



Valdykite savo katilą bet kur ir bet kada 

„IoT“ nuotolinio valdymo sistema 
 

Ši paslauga leidžia naudotojui valdyti kelis katilus 
vienu išmaniuoju telefonu 
Šildymo kaskadinė sistema, karšto vandens kaskadinė 
sistema, atskiro kambario termostatas, šildymo kilimėlis ir 
pan. 

 

Prieiga daugiau nei vienam naudotojui 
4 naudotojai gali naudotis vienu kambario termostatu. 

 

Savidiagnostikos pranešimas 
Savidiagnostikos funkcija nustato katilo gedimą ir skubiai 
išsiunčia naudotojui prašymą atlikti techninę priežiūrą. 

 

Katilo būsenos tikrinimas išmaniuoju telefonu 
Sumontavęs „IoT“ kambario termostatą, naudotojas gali 
patogiai tikrinti katilo būseną ir informaciją savo 
išmaniajame telefone. 

 

 
Galite valdyti katilą išmaniuoju telefonu iš bet kurios vietos per internetą. 

 

 

Pereikite prie „IoT“ kambario termostato ir 
turėkite išmanųjį katilą 
Šiuo metu turimą „Kiturami“ katilą galite valdyti nuotoliniu būdu, pakeisdami seną 
kambario termostatą „IoT“ kambario termostatu. 

Galimybė valdyti kelis katilus 
„Kiturami“ IoT kelių katilų valdymo funkcija leidžia 
naudotojams valdyti kelis katilus vienu išmaniuoju 
telefonu. 

 
 
 
 

 
*Galimybė valdyti kelis katilus 

 

Savaitinis grafikas 
Surinkusi ir išanalizavusi naudotojo nustatymus, naudojimo įpročius ir lauko temperatūrą, sistema automatiškai sudaro ir 
rekomenduoja idealų grafiką. 

 

Įjunkite katilą bet kur ir bet kada 

„IoT“ sistema, grindžiama 
tarptautiniu telekomunikacijų 
standartu 

Išmanusis šildymas 
Sistema mokosi iš naudotojo kambario temperatūros nustatymo įpročių ir internete pateikiamos lauko temperatūros. 

Rekomenduoja katilo eksploatavimo grafiką pagal prognozuojamą lauko temperatūrą. 

 
Žadinimo ir miegojimo režimo funkcija 
Automatinė temperatūros kontrolė pagal naudotojo miegojimo ir žadinimo laiko nustatymus. 

 

Savarankiško mokymosi naudotojui nesant namuose funkcija 
Automatinis grafiko sudarymas naudotojui nesant namuose pagal jo kasdienės veiklos įpročius. 

 
 
 

Jei esate išėję ir neprisimenate, ar 
palikote katilą įjungtą, ar išjungtą, 
pasitikrinkite išmaniajame telefone. 

 
 

Galite laisvai pagal savo poreikius 
reguliuoti katilo funkcijas ir vidaus 
temperatūrą išmaniuoju telefonu. 

 
 

Galite nustatyti, kad katilas veiktų 
visą parą. 

Automatinio įspėjamųjų pranešimų siuntimo funkcija 
Katilui savarankiškai nustačius gedimą, naudotojui automatiškai išsiunčiamas įspėjamasis pranešimas 

„Kiturami“ klientų 
aptarnavimo 
centras 

Naudotojas valdo nuotoliniu būdu 

Savarankiškai nustatyto gedimo 
pranešimas 

Tikrinate katilo 
būseną iš lauko 
(„Android ir „iOS“) 

 

24 val. 
rezervacija 

 
Įjungta 

ir 

išjungta 

 
Funkcijų ir 

temperatūros 
nustatymas 

(šildymas ir 
karštas 

vanduo) 

„Kiturami“ „IoT“ valdymo funkcijos 

„Kiturami“ „IoT“ savarankiško mokymosi funkcijos 

„Kiturami“ „IoT“ 
programėlės funkcijos 

Galite įšildyti tėvų kambarį jame 
nebūdami 

 Telefonas  

*Galimybė valdyti kelis katilus 

1 2 8 

      Mano namas      Mamos namas    Močiutės namas  

   Telefonas  

 
Šildymo ir 

karšto 
vandens 

kaskadinė 
sistema 

 
Atskiro 

kambario 
termosta 

tas 

Šildymo 
kilimėlis 



Pagal poreikį išplečiama talpa ir mažesnės išlaikymo išlaidos 

„Kiturami“ kaskadinė sistema 
 
 

 

Kas yra kaskadinė sistema? 
 

Tai kurą taupanti sistema, leidžianti naudoti 

karštą vandenį ir šildymą tiek, kiek reikia, 

kontroliuojant sunaudojimą termostatu. 

Vietoje vieno didelio vandens šildytuvo tiesiog 

montuokite kelis vandens šildytuvus. 

 
• Vandens šildytuvai ir šildymo katilai gali būti jungiami į grupę ir 
naudojami. 

• PVC kompleksinė išmetimo sistema (išmetimas esant 69 °C ar mažiau). 

• Vamzdžius ir stovą galima užsisakyti kartu su katilu ar vandens 
šildytuvu. 

• Saugi sistema su bendra ventiliacijos anga ir atbulinės eigos 
prevencijos funkcija. 

 
 

 

 

Paprastas pajėgumų išplėtimas ir mažesnės išlaikymo išlaidos 

Vietose, kuriose įrengiami didelio galingumo katilai: viešbučiuose, saunose, komerciniuose pastatuose, 

gamyklose ir kt., katilų eksploatavimui, nepriklausomai nuo faktinės šilumos ar karšto vandens paklausos, 

reikalingas didelis kuro kiekis. Kaskadinė sistema leidžia lengvai didinti pajėgumus, taupo kurą ir mažina 

išlaikymo sąnaudas dėl mažesnių katilų. 

 
Automatinis veikimo režimo perjungimas 

Neatliekant periodinės turimo didelio galingumo katilo priežiūros, visa karšto vandens ar šildymo tiekimo 

sistema gali būti atjungta vienai ar dviem dienoms. Tuo tarpu kaskadinėje sistemoje keli įrenginiai yra 

jungiami lygiagrečiai, todėl net sutrikus vieno įrenginio veiklai, likę katilai tęs veiklą ir netrikdys įprasto 

katilo naudojimo. 

 

Karšto vandens saugojimas, ASME H tipo šilumokaitis (ASME / ETL sertifikatas) 

Pirminis ir antrinis šilumokaitis, integruoto tipo, ovalo formos dūmų vamzdis. Nerūdijantysis plienas užtikrina puikų 
atsparumą korozijai ir ilgalaikį tarnavimą. 
※ ASMEH sertifikuotas šilumokaitis: Amerikos mechanikos inžinierių asociacija (ASME) turi katilų, slėgio indų ir kitų visose pramonės šakose naudojamų 

prietaisų saugumo sertifikavimo sistemą. Gaminio kokybė ir sistema sertifikuota pagal ASME kodekso IV skirsnį. 

 

Žemyn degantis ekologiškas degiklis 

Taikoma ekologiška technologija, išmetanti mažą NOx ir CO kiekį. Specialus keraminių medžiagų degiklis apsaugo 
nuo karščio sukeltos deformacijos ir įtrūkimų 

 
Greitas šildymas su regeneraciniu šilumokaičiu 

Karšto vandens regeneracinės sistemos slėgis šildant vandenį nukrenta perpus mažiau nei momentinio 
šilumokaičio. Todėl šilumos cirkuliacija vyksta greitai net ir tose vietose, kuriose naudojama daug vandens: 
viešbučiuose, pastatuose, gamyklose ir t. t. 

 
Daugiafunkcis slopintuvas (TDR 10:1, apsauga nuo užšalimo, priešpriešinio vėjo prevencija) 

Grįžtančiojo išmesto oro slopintuvas, užblokuodamas oro patekimą iš išorės, užkerta kelią priešpriešiniam 
vėjui ir užšalimui, kai gaminys nenaudojamas (montuojama ištraukiamosios ventiliacijos sistema, patvirtinta 
„Korea Gas Safety Corporation“). Karšto vandens regeneracinio šilumokaičio vandens talpa (13 l), lyginant 
su momentiniu šilumokaičiu (1 l), yra gerokai didesnė, o jautri šilumos reguliavimo sistema apsaugo nuo 
perkaitimo ar situacijos, kai nevyksta kaitimas. 

 
Integruotas saugos jutiklis 

Integruotas saugos jutiklis, nustatęs dujų nuotėkį, nedelsdamas nutraukia eksploatavimą ir išsiunčia klaidos 
pranešimą į kambario termostatą. 

 

 
Kaskadinės sistemos privalumai 

Paprastas montavimas ir transportavimas 

Kadangi mažuose plotuose galima įrengti kelis kompaktiškus pakabinamus įrenginius, „Kiturami“ kaskadinė 

sistema maksimaliai išnaudoja turimą vietą. Montavimo vietos pasirinkimas yra daug lankstesnis nei 

vidutinių ar didelių katilų – pastarieji siejasi su didelėmis transportavimo ir atliekų sąnaudomis bei užima 

daug vietos. 

 
Lengvas naudojimas 

Centralizuota kaskadinė valdymo sistema gali būti lengvai valdoma kompiuteriu. Naudotojas, būdamas 

biure ar techninės priežiūros kambaryje, gali greitai peržiūrėti visą sistemą, todėl ją valdyti gali netgi biuro 

darbuotojai, neturintys katilų inžinerijos patirties. 

Energijos taupymas 
Didelis efektyvumas dėl kondensacinių 
technologijų. Iš dalies valdoma valdymo 
sistemos. 

 

Paprastesnis išlaikymas 
Paprastas montavimas, efektyvus išlaikymas. 
Norint išplėsti pajėgumus, paprasta prijungti 
papildomą katilą. 

 
Mažesnės montavimo sąnaudos 
Ta pati talpa, bet mažesnės vieneto ir 
montavimo sąnaudos. Minimalus dydis 
paprastam montavimui ir taupesniam vietos 
panaudojimui. 

Lengvai keičiama katilo talpa, 
sanitarinių sąlygų gerinimas 
Vandens taršos prevencija per greitą karšto 
vandens srautą. Paprastas katilo ir jo 
galingumo keitimas. 

 
Patogus montavimas 
Geresnė konstrukcija dėl modulinių agregatų. 
Geresnė konstrukcija dėl kompaktiško dydžio ir 
PVC ventiliacijos. 

 
Patogumas 
Mažas triukšmo lygis. 
Lengva valdyti „priekiniu skydeliu“ ir „nuotoliniu valdikliu“. 

Kaskadinės sistemos funkcijos 

Kaskadinės sistemos 
funkcijos 



Korėjoje pirmaujanti aušinimo ir šildymo sistemų bendrovė 
 

 
 
 
 
 
 

K1 kondensacinio dujinio katilo techninių duomenų lentelė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karštas vanduo 

 
 
 
 

 

 

 

 

K1 kondensacinis dujinis katilas 

•  Kokybiškas nerūdijančiojo plieno šilumokaitis, 
pasižymintis puikiomis antikorozinėmis savybėmis dėl 
integruoto pirminės ir antrinės šilumos panaudojimo. 

 
•  Dideliam šilumos perdavimo spartai ,regeneracinijai turi 
šilumokaitį  „aliuminio „Hi-Fin“ dūmvamzdį“. 

•  Greitas karšto vandens tiekimas iš iš anksto įšildyto ir saugomo 
karšto vandens bako. 

 
• Keičiantis srauto greičiui ir dujų sąnaudoms, sumažėja karšto 

vandens temperatūros svyravimas  naudodajant labai 
rafinuotą „Oro santykio valdiklį“. 

 
• Mažai NOx išmetantis 6 laipsnio ekologiškas degiklis, 

naudojantis premikso degiklio paviršiaus degimo procesą. 
 

• Dėl TDR 7:1 technologijos taupomas kuras, o temperatūra nė 
kiek nesiskiria netgi naudojant mažą karšto vandens kiekį (5 ar 
mažiau litrų per minutę). 

        Regeneracinis 

kondensacinis 

šilumokaitis 

Įleidimas / išmetimas 

Dujų ir oro santykio 

maišytuvas Premiksas (oro ir dujų) BLDC 
ventiliatorius 

Dujų ir oro 

santykio vožtuvas Papildomas bakas 

Valdiklis 

Dviguba apsauga nuo užšalimo. 
Saugaus blokavimo funkcija. 
 
 

Regeneracinis kondensacinis 
šilumokaitis 

Ekologiškas degiklis 

Premikso rūšies degiklis ir keraminis 
pluošto degiklis, skirtas mažoms NOx 
(1-os klasės) ir mažoms CO emisijoms. 

Priekinio skydo valdiklis 

 
Kondensato gaudyklė 

 „Grundfos“ blokas „viskas viename“ 

Įskaitant slėgio daviklį, srauto jutiklį, 
trijų krypčių vožtuvą, temperatūros 
jutiklį, didelio efektyvumo siurblio 
oro išleidimo angą, plokštelinį 
šilumokaitį, rankinį vandens tiekimo 
vožtuvą ir apsauginį vožtuvą. 

Specifikacija Vienetas K1-22E K1-28E K1-34E K1-40E 
Vardinė tiekiamoji šiluminė galia (GCV) kW 21,5–3,8 27,3–3,8 33,1–4,7 38,8–11,6 

Vardinė tiekiamoji šiluminė galia (NCV) kW 17,7–3,3 23,5–3,3 29,3–4,14 35,0–9,0 

Tiekiamoji karšto vandens galia (didž., maž.) (GCV) kW 27,3–3,8 27,3–3,8 33,1–4,7 38,8–11,6 

Išeinančioji šilumos galia (didž., maž.) esant 80 / 60 °C kW 18,7–3,1 23,3–3,1 29,1–4,0 34,9–10,9 

Išeinančioji karšto vandens galia (didž., maž.) kW 23,3–3,1 23,3–3,1 29,1–4,0 34,9–10,9 

Išeinančioji kondensacinės šilumos galia (didž., maž.) esant 50 / 30 °C kW 20,6–3,5 25,9–3,5 32,5-4,4 37,2-11,3 

Visos apkrovos efektyvumas esant didž. / maž. galiai, esant 80 / 60 °C (NCV) % 98,4 / 97,8 / 94,8 98,4 / 97,8 / 94,8 98,4 / 99,1 / 97,5 98,4 / 99,1 / 97,5 

Visos apkrovos efektyvumas esant didž. / maž. galiai, esant 50 / 30°C (NCV) % 107,9 / 106,4 107,9 / 106,4 105,1 / 108,5 105,1 / 108,5 

Dalinės apkrovos efektyvumas (30 %) esant 30 °C grįžtamajai temperatūrai (NCV) % 105,1 105,1 107,1 107,1 

Degimo produktų masės koeficientas esant didž. / maž. buitinio vandens režimui g/s 12,55 / 1,63 12,55 / 1,63 15,22 / 2,09 17,84 / 5,9 

Degimo produktų masės koeficientas esant didž. / maž. šildymo režimui g/s 9,89 / 1,63 12,55 / 1,63 15,22 / 2,09 17,84 / 5,9 

NOx klasė - 6 6 6 6 

G20 dujų suvartojimas (didž. / maž.) m3 / val. 1,78 / 0,55 2,23 / 0,63 2,75 / 0,84 3,31 / 0,84 

G31 dujų suvartojimas (didž. / maž.) m3 / val. 0,75 / 0,23 0,94 / 0,27 1,15 / 0,35 1,39 / 0,35 

Prietaiso kategorija - II2H3P, II2E3P, II2Er3P 

                     Prietaiso šildymo kontūro sistema - Uždaras kontūras 

Prietaiso montavimas - Pakabinamas 

Saugaus išleidimo šildymo kontūro slėgis baras 3 

Darbinis šildymo kontūro slėgis (didž. / maž.) baras 2,5~0,7 

Didžiausia centrinio šildymo kontūro temperatūra °C 85 

Reguliuojamas centrinio šildymo kontūro temperatūros diapazonas °C 45~85 

Reguliuojamas karšto vandens temperatūros diapazonas °C 30~60 

Papildomo sistemos indo bendra talpa U 8 

Papildomo indo gamykloje nustatytas slėgis baras 1 

Mažiausias karšto vandens slėgis baras 1,05 1,09 

Mažiausias karšto vandens srautas U/min 1,6 

Didžiausias karšto vandens slėgis baras 10 

 
Karšto vandens srautas 

 t=25 °C  
U/min 

13,3 13,3 16,6 20 

 t=30 °C 10 11,1 13,9 16,7 

 t=45 °C 7,4 7,4 9,2 11,1 

Elektros tiekimas V/Hz 230 / 50 

Didžiausias elektros energijos suvartojimas W 115 

Kuro tipas - G20 (gamtinės dujos), G31 (propano dujos) 

Dujų tiekimas mbar G20 / 20 mbar, G31 / 37 mbar 

Elektros sistemos apsauga - IPX 4D 

Prietaiso kaitrovamzdžių sistema (oro įleidimo anga / išmetimo anga) - B23-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 

Netiesioginės tikslo šalys - CH, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PL, SI, SK 

Kaitrovamzdžių sistemos skersmuo - Koaksialinis Ø60/100 ir atskiras kaitrovamzdis Ø80/80 

Matmenys (plotis x gylis x aukštis) mm 440 x 394 x 740 

Svoris su katilo pakuote ir priedais kg 39 41 

Svoris be katilo pakuotės ir priedų kg 36 38 

 

 

 

Jungtis 

Šildymas 
Katilas colis G3/4” 

Jungčių rinkinys mm 22 

Karštas vanduo Katilas colis G1/2” 

 Jungčių rinkinys mm 15 

Dujos 
Katilas colis G3/4” 

Jungčių rinkinys mm 22 

Kondensato o  išleidimo anga colis G1/2” 

  mm 15 
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AST kondensacinio dujinio katilo techninių duomenų lentelė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karštas vanduo 

 
 

 
Kondensato išleidimas 

 

 

 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 

AST kondensacinis dujinis katilas 

• Nerūdijančiojo plieno šilumokaitis pasižymi puikiomis 
eksploatacinėmis savybėmis ir tvarumu. 

 
• Sezoninio erdvės šildymo energijos vartojimo efektyvumo 
klasė: A. 

• Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė: A. 
 
• Oro santykio vožtuvo taikymas mažam triukšmui ir stabiliam 
degimui esant ne didesniam kaip 10 m ir 5 lenktam 
kaitrovamzdžiui. 

• Ekologiškas metalinis skaidulų degiklis pasiekia 6 klasės NOx 
emisijas. 

 
• Liepsnos dydis (TDR, didžiausio ir mažiausio galingumo 

santykis) gali būti reguliuojamas iki 5:1, leidžia efektyviai 
valdyti degimą, siekiant sumažinti temperatūros svyravimus 
net ir esant mažam karšto vandens kiekiui. 

• Mažos energijos sąnaudos budėjimo režimu pasiekiamos 
žemiau „2W“ 

 
• Dujų nuotėkio detektorius apsaugo nuo sprogimų ir 

apsinuodijimo dujomis dėl dujų nuotėkio 

Visas nerūdijančiojo plieno 
šilumokaitis 

Įleidimas / išmetimas 

Papildomas bakas 
BLDC 

ventiliat
orius 

Valdiklis 

SMPS laisvos įtampos rūšis. 
2 etapų apsaugos nuo užšalimo 
įrenginiai. Sistemos atjungimas saugos 
sumetimais. 
Tiksliai sureguliuota karšto vandens 
funkcija. 

Premikso rūšis. Metalo skaidulų, 
žemų NOx emisijų degiklis. 

   Visas nerūdijančiojo plieno 
šilumokaitis 

Dujų nuotėkių detektorius 

Oro moduliavimo vožtuvas 

Tiksli dujų kiekio reguliavimo funkcija leidžia 
pasiekti efektyvų, stabilų degimą. 

 „Grundfos“ blokas „viskas viename“ 

Įskaitant slėgio daviklį, srauto jutiklį, trijų 
krypčių vožtuvą, temperatūros jutiklį, 
didelio efektyvumo siurblio oro išleidimo 
angą, plokštelinį šilumokaitį, rankinį 
vandens tiekimo vožtuvą ir apsauginį 
vožtuvą. 

Specifikacija Vienetas ASTC-17H ASTC-22H ASTC-27H ASTC-32H 

Vardinė tiekiamoji šiluminė galia (GCV) kW 22,1 – 6,7 27,7 – 7,9 34,1 – 10,4 41,0 – 10,4 

Vardinė tiekiamoji šiluminė galia (NCV) kW 19,9 – 6,1 25,0 – 7,1 30,7 – 9,3 37,0 – 9,3 

Tiekiamoji karšto vandens galia (didž., maž.) (GCV) kW 27,7 – 6,1 31,4 – 7,1 41,0 – 10,4 41,0 – 10,4 

Išeinančioji šilumos galia (didž., maž.) esant 80 / 60 °C kW 19,4 – 5,8 24,4 – 6,8 29,8 – 9,1 36,0 – 9,1 

Išeinančioji karšto vandens galia (didž., maž.) kW 20,9 – 5,4 24,4 – 6,3 31,4 – 8,5 31,4 – 8,5 

Išeinančioji kondensacinės šilumos galia (didž., maž.) esant 50 / 30 °C kW 20,6 – 6,0 25,9 – 7,2 31,8 – 10,0 38,4 – 10,0 

Visos apkrovos efektyvumas esant didž. / maž. galiai, esant 80 / 60 °C (NCV) % 98,1 / 96,1 98,1 / 96,1 97,3 / 98,0 97,3 / 98,0 

Visos apkrovos efektyvumas esant didž. / maž. galiai, esant 50 / 30°C (NCV) % 104,0 / 102,1 104,0 / 102,1 103,9 / 107,7 103,9 / 107,7 

Dalinės apkrovos efektyvumas (30 %) esant 30 °C grįžtamajai temperatūrai (NCV) % 108,4 108,4 106,7 106,7 

Degimo produktų masės koeficientas esant didž. / maž. buitinio vandens režimui g/s 16,69 / 4,6 16,69 / 4,75 20,03 / 4,77 20,03 / 4,77 

Degimo produktų masės koeficientas esant didž. / maž. šildymo režimui g/s 15,27 / 4,6 16,69 / 4,75 17,18 / 4,77 20,03 / 4,77 

NOx klasė - 6 6 6 6 

G20 dujų suvartojimas (didž. / maž.) m3 / val. 1,78 / 0,55 2,23 / 0,63 2,75 / 0,84 3,31 / 0,84 

G31 dujų suvartojimas (didž. / maž.) m3 / val. 0,75 / 0,23 0,94 / 0,27 1,15 / 0,35 1,39 / 0,35 

Prietaiso kategorija - I2H3P, II2E3P, II2Er3P 

Prietaiso šildymo kontūro sistema - Uždaro kontūro 

Prietaiso montavimas - Pakabinamas 

Saugaus išleidimo šildymo kontūro slėgis baras 3 

Darbinis šildymo kontūro slėgis (didž. / maž.) baras 2,5~0,7 

Didžiausia centrinio šildymo kontūro temperatūra °C 85 

Reguliuojamas centrinio šildymo kontūro temperatūros diapazonas °C 30~85 

Reguliuojamas karšto vandens temperatūros diapazonas °C 30~60 

Papildomo sistemos indo bendra talpa U 6 

Papildomo indo gamykloje nustatytas slėgis baras 1 

Mažiausias karšto vandens slėgis baras 1,2 

Mažiausias karšto vandens srautas U/min 2 

Didžiausias karšto vandens slėgis baras 10 

 
Karšto vandens srautas 

 t=25 °C  
U/min 

11,9 13,3 16,7              18,7 

 t=30 °C 10 11,1 13,9 16,7 

 t=45 °C 6,7 7,4 9,3 11,1 

Elektros tiekimas V/Hz 230 / 50 

Didžiausias elektros energijos suvartojimas W 130 

Kuro tipas - G20 (gamtinės dujos), G31 (propano dujos) 

Dujų tiekimas mbar G20 / 20 mbar, G31 / 37 mbar 

Elektros sistemos apsauga - IP X4D 

Prietaiso kaitrovamzdžių sistema (oro įleidimo anga / išmetimo anga) - B23-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 

Netiesioginės tikslo šalys - CH, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PL, SI, SK 

Kaitrovamzdžių sistemos skersmuo - Koaksialinis Ø60/100 ir atskiras kaitrovamzdis Ø80/80 

Matmenys (plotis x gylis x aukštis) mm 440 X 376 X 702 

Svoris su katilo pakuote ir priedais Kg 30 33 

Svoris be katilo pakuotės ir priedų Kg 27 30 

 

 

 

Jungtis 

Šildymas 
Katilas colis G3/4” 

Jungčių rinkinys mm 22 

 
Katilas colis G1/2” 

 
Jungčių rinkinys mm 15 

Dujos 
Katilas colis G3/4” 

Jungčių rinkinys mm 22 

  colis G1/2” 

  mm 15 
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Regeneracinis kondensacinis 

šilumokaitis 

 
 
 

 
• Puikios eksploatacinės savybės. Didelis efektyvumas (96 %). 
Kondensacinis šilumokaitis („STS 316L & AL High-Fin“ 
vamzdis). 

 
• Greitas paleidimas ir nesibaigiantis karštas vanduo. 

 
• Išplėstinio moduliavimo 10:1 didžiausio ir mažiausio 
galingumo bei mažų NOx emisijų degimo sistema su oro ir 
dujų santykio vožtuvu. 

 
• Įmontuotas vidinis / išorinis recirkuliacijos siurblys, 
vandens srauto reguliavimo vožtuvas, maišymo vožtuvas. 

 
• Įvairios saugos funkcijos (apsauga nuo užšalimo, 
perkaitimo jutiklis, vandens nuotėkio detektorius, 
vandens lygio jutiklis ir t. t.). 

 
• Gali būti jungiamas kaskada. 

Hibridinio kondensacinio aukštos kokybės dujinio vandens šildytuvo techninių 
duomenų lentelė 

 

Specifikacija Vienetas K1-15H K1-19H 

Didžiausia vardinė tiekiamoji šiluminė galia kW 44,2 58,1 

Mažiausia vardinė tiekiamoji šiluminė galia kW 4,4 5,8 

Didžiausia vardinė išeinančioji šiluminė galia kW 42,4 55,8 

Mažiausia vardinė išeinančioji šiluminė galia kW 4,2 5,6 

Didžiausia buitinio karšto vandens temperatūra °C 70,0 70,0 

Mažiausia buitinio karšto vandens temperatūra °C 38,0 38,0 

Karšto vandens nominalus srautas T = 35 °C U/min 17,4 22,9 

D.H.W. mažiausias srautas U/min 2,0 2,0 

Didžiausias vandens slėgis baras 9,8 9,8 

Mažiausias vandens slėgis baras 0,6 0,6 

Ø kaitrovamzdžio išmetimo angos ir oro 
įleidimo angos 

- 90 / 90 90 / 90 

 
Matmenys 

Aukštis  
mm 

760 814 

Plotis 440 500 

Gylis 391 427 

Maitinimo įtampa / dažnis V/Hz 230 / 
50 

Energijos sąnaudos W 62 72 

Vidinis saugiklis - 2A 

Sausas svoris Kg 45,4 50,2 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 

 
 
 
 
 

Hibridinio kondensacinio aukštos kokybės dujinio vandens šildytuvo kaskadinė 
sistema 

 
 
 

 
Kaskada – tai  kurą taupanti sistema, leidžianti 

naudoti karštą vandenį ir šildymą tiek, kiek reikia, 

kontroliuojant sunaudojimą termostatu. Vietoje 

vieno didelio vandens šildytuvo tiesiog montuokite 

kelis vandens šildytuvus 

 
- Vandens šildytuvai ir šildymo katilai gali būti jungiami į grupę ir naudojami. 

- PVC kompleksinė išmetimo sistema (išmetimas esant 69 °C ar mažiau). 

- Vamzdžius ir stovą galima užsisakyti kartu su katilu ar vandens šildytuvu. 

- Saugi sistema su bendra ventiliacijos anga ir atbulinės eigos prevencijos funkcija. 

Hibridinis kondensacinis aukštos 
kokybės dujinis vandens šildytuvas 

Oro ir dujų maišytuvas 

Tiekia optimalų oro ir dujų mišinį į degiklį. 

Išmetimas Įleidimas 

Keraminis degiklis 

Mažai NOx išmetantis, ekologiškas 
premiksų degiklis su 10:1 TDR 

 
Orą moduliuojantis dujų vožtuvas Ekologiško 
degimo valdymo technologija automatiniam dujų 
kiekio reguliavimui pagal oro kiekį. 

Šilumokaitis 

• Kompleksinis protingas / antrinis šilumokaitis. 

• Specialūs aliuminio vamzdžiai ir aukšta kokybė. 

• Nerūdijantysis plienas (STS 316L) 

 

Premikso tipo ventiliatorius 
Stabiliai tiekia degimo oro mišinį net 
svyruojant degimo maršruto ilgiui ir 
įtampai. 

Valdiklis 

• SMPS laisvas voltų maitinimas. 

• Dviejų etapų apsauga nuo užšalimo. 

• Atjungimo funkcija saugumui. 

• Savidiagnostikos funkcija saugumui. 

 
Maišymo vožtuvas 
Maišo tiesiogiai į vandens šilumokaitį 
tiekiamą vandenį, kad karštas vanduo 
būtų tiekiamas tolygia temperatūra. 

 
Mažiausias slėgio nuostolis. 

  Saugojimas. 

Daugiau nei 10 l karšto vandens. 

 
Kondensato vandens gaudyklė 

• Blokuoja išmetamąsias dujas ir išleidžia kondensato 

vandenį. 

• Užblokuoja išmetamąsias dujas pradinio paleidimo 

metu. 

• Apsauginis blokas užkimšus kondensato vandeniu. 

Srauto valdymo vožtuvas 
Reguliuoja tiesioginį vandens tiekimą ir 
netgi karšto vandens temperatūrą 
esant didelei tiesioginei vandens srovei 
ir mažai šiluminei energijai. 

Siurblys 

• Įšildo cirkuliuodamas vandenį karšto 
vandens dozatoriuje. 

• Užšaldymo apsaugos manevras. 
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• Aukšto efektyvumo kondensacinis alyvos katilas. 

• Puiki nerūdijančiojo plieno šilumokaičio kokybė. 

• Kompaktiškas dydis, bet pakankamas šilumos perdavimo 
plotas. 

• Savidiagnozė ir saugos įtaisai. 

• Nauja technologija „2-asis išmestų dujų deginimas“ 800 ℃ 
kaitinamos specialios metalinės plokštės. 

• Visada pakankamai įšildyto karšto vandens bake. 

• Mažesnė degimo apkrova ir mažiau suodžių deginant žemyn. 

• Daugiausiai parduodamas skysto kuro katilas Korėjoje. 
 

*CE EMC *CE BED *CE LVD *CE Ecodesign 

Skysto kuro kondensacinio katilo techninių duomenų lentelė 
 

Specifikacija. TURBO CONDENSING-13 TURBO CONDENSING-17 TURBO CONDENSING-21 

Vardinė tiekiamoji šiluminė galia (GCV) kW 16,5 22,2 27,9 

Vardinė tiekiamoji šiluminė galia (NCV) kW 15,4 20,8 26,2 

Tiekiamoji karšto vandens galia (didž., maž.) (GCV) kW 15,4 20,8 26,2 

Išeinančioji šilumos galia (didž., maž.) esant 80 / 60 
°C 

kW 14,4 18,6 22,7 

Išeinančioji karšto vandens galia (didž., maž.) kW 14,4 18,6 22,7 

Išeinančioji kondensacinės šilumos galia (didž., maž.) 
esant 50 / 30 °C 

kW 15,1 19,8 24,4 

Visos apkrovos efektyvumas esant didž. / maž. galiai, 
esant 80 / 60°C (NCV) 

% 94 93 93 

Visos apkrovos efektyvumas esant didž. / maž. galiai, 
esant 50 / 30°C (NCV) 

% 100 99 99 

Dalinės apkrovos efektyvumas (30 %) esant 30 °C 
grįžtamajai temperatūrai (NCV) 

% 104 103 103 

Kuro sąnaudos kg/va
l. 

1,3 1,75 2,2 

Tikslas - Šildymo ir buitinio karšto vandens gavyba 

Prietaiso šildymo kontūro sistema - Uždaro kontūro 

Prietaiso montavimas - Statomas ant žemės 

Saugaus išleidimo šildymo kontūro slėgis baras 2,5 

Darbinis šildymo kontūro slėgis (didž. / maž.) baras 2,0~0,7 

Didžiausia centrinio šildymo kontūro temperatūra °C 85 

Reguliuojamas centrinio šildymo kontūro 
temperatūros diapazonas 

°C 45~85 

Papildomo sistemos indo bendra talpa U 6 

Papildomo indo gamykloje nustatytas slėgis baras 1 

Mažiausias karšto vandens slėgis baras 1 

Didžiausias karšto vandens slėgis baras 17 

 
Karšto vandens srautas 

t=25 °C  
U/min 

8,3 10,7 13,0 

t=30 °C 6,9 8,9 10,8 

t=45 °C 5,2 6,7 8,1 

Elektros tiekimas V/Hz 230 / 50 

Didžiausias elektros energijos suvartojimas W 104 

Kuro tipas - Lengva alyva (SG:0.84~0.86 
esant 10 °C) 

Elektros sistemos apsauga - IP X4D 

Prietaiso kaitrovamzdžių sistema Φ 77 (FE) 

Matmenys (plotis x gylis x aukštis) mm 385 X 654 X 933 

Svoris su katilo pakuote ir priedais Kg 55 56 

 
 

 
Jungtis 

 

Šildymas 
Katilas colis G 1” 

Jungčių rinkinys mm 25 

 
Karštas vanduo  

Katilas colis G 2/1” 

 Jungčių rinkinys mm 15 

 

Kondensato 
išleidimas 

Katilas colis - 

Jungčių rinkinys mm 15 

 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 
 

CE sertifikuotas 
produktas 

Išmetimas 

Turbo cikloninis degiklis 

Mažai CO ir mažai suodinų 

dūmų. 

2 etapų ventiliatorius 

„Įleidžiamo oro“ suspaudimas ir 
traukimas į degimo kamerą. 

„Hi-Fin“ dūmvamzdis 

Efektyvesnis nei vamzdinis dūmavamzdis. 
Kompaktiškas šilumokaitis. 

Valdiklis 

Savidiagnozė ir saugos įtaisai. 

Regeneracinis šilumokaitis 

Kokybiško nerūdijančiojo plieno taikymas. 

Cirkuliacinis siurblys 

Neutralizatorius 

Neutralizuojantis kondensato vanduo. 

Didelio efektyvumo degimo žemyn 
struktūra 

Skysto kuro kondensacinis katilas 
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• Dvipusis degimas ir atspindinčiosios plokštės dūmvamzdžių 
konstrukcija, iš viso tripusis degimas. 

• Patogus montavimas dėl mažų matmenų. 

• Automatinis „Dūmvamzdžio ir atspindinčiosios plokštės“ 
valymo įrenginys. 

• Dūmvamzdžio grotelių valymas po degimo. 

• Nerūdijanti ritė neteršia vandens (8 m). 

• Įvairūs saugos jutikliai: nuo perkaitimo, vandens lygio, 
ventiliatoriaus, atgalinio uždegimo, nuo priešpriešinio vėjo ir 
liepsnos, ir kt. 

• Paprastas tiekimas į granulinį katilą iš nuožulniai kuro 
dangtelio su dujų amortizatoriumi. 

 

*CE EMC *CE EC *CE LVD *SZU ŽENKLAS 

 Granulinio katilo techninių duomenų lentelė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dujų temperatūros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 
 

CE sertifikuotas produktas 

Automatinis „Dūmavamzdžio 
ir atspindinčios plokštės“ 
valiklis 

Kuro dangtis 

Nuožulnus, amortizuojantis dujas 

Nerūdijanti ritė 

Gausus karšto vandens srautas per 8 m ritę. 
Didelis nerūdijančio plieno ritės atsparumas 
korozijai. 

Iškrovimo angos rūšies tiekimas 

Apsaugos nuo atgalinio uždegimo 

funkcija. 

Atspindinčiosios plokštės rūšies 
dūmavamzdis 

Dvipusio degimo konstrukcija ir 
atspindinčiosios plokštės 
dūmvamzdžių taikymas, iš viso 
tripusis degimas. 

Kuro sąnaudų taupymas. 

Dūmvamzdžio grotelių valymas 

Visada švarus, greitas uždegimas, nereikia 
valyti. 
Po degimo dūmvamzdžio grotelės 
nuvalomos automatiškai (du kartus). 

Puikaus degimo „Tiglio rūšies degiklis“ 

Degimo efektyvumas 99 % 

Pelenų stalčius 

Granulinis katilas 

Specifikacija Vienetas KRP-20PA KRP-50PA 

Vardinė šiluminė galia kW 26 52 

Mažiausia šiluminė galia kW 7 12 

Katilo klasė - 4 klasė 5 klasė 

Degimo laikotarpis valandomis, kai įjungtas Val. 8 

Tikslas / darbo sąlygos - Šildymas ir karštas vanduo / nekondensacinis, su ventiliatoriumi ir slėgiu 
degimo kameroje 

Oro tiekimo rūšis - Priverstinio išmetimo 
ventiliatoriaus rūšis 

Didžiausias darbinis slėgis baras 3 

Pagal EN 14961-2 leidžiamas kuras °C Medienos granulės EN-plus A1 / D06 

Didžiausias granulės ilgis mm 32 

Kuro sąnaudos vardine galia kg / 
val. 

5,7 11,5 

Dūmtraukio trauka mbar -0,05 ~ + 0,05 [ -5Pa ~ +5Pa ] 

Svoris kg 278 370 

Matmenys (P × I × A) mm 1060×920×1250 1200×1030×1420 

Granulių piltuvo talpa kg 110 141 

Kaitrovamzdžio skersmuo mm ≥ 125 

Įvesties / išvesties jungties lizdas colis 1 1 1/2 

Vandens tūris U 90 155 

 Vardinė išeinančioji 
galia 

°C 103 138 

 Mažiausia galia °C 69 76 

Triukšmo lygis [SPL] (pagal EN 15036-1) dB(A) 53 56 

Elektros energijos suvartojimas (uždegimas) W 26 (380) 57 (380) 

Elektros energijos suvartojimas_Qmin W 11 16 

Elektros tiekimas V/Hz 230 / 50 

Šildymo vandens T 10 °C mbar 19 275 

slėgio nuostolis T 20 °C mbar 22 282 

Dujų svorio srautas kg/s 0,038 0,051 

Temperatūros nustatymų diapazonas °C 60~80 

Mažiausia tiekiamoji (šiluminė) 
temperatūra 

°C 50 

Akumuliacinio bako talpa U Min. 1000 

Galia budėjimo 
režimu 

W 5 
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KRPS-20PA KRPS-20PAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KRPS-30PAS 

• 

Sutaupo 45 % kuro sąnaudų, lyginant su vidaus žibalu; didelis 
šilumos efektyvumas pasiekiamas dėl dvipusės konstrukcijos 
*66 m², eksploatuojama 8 val. per parą, vidaus žibalas – 1300 
KRW/l (įmonės vidaus bandymas nuo 2014 m. birželio mėn.). 

•  Paprastas naudojimas dėl įvairaus trijų etapų (stipraus, 
vidutinio, silpno) dizaino, pritaikyto erdvei. 

 
• Puikus ilgaamžiškumas ir dulkių surinkimo funkcija dėl aukšto 

efektyvumo konstrukcijos ir nerūdijančiojo plieno, karščiui 
atsparaus degiklio. 

 
• Greitai didina kambario temperatūrą, sukurdamas karštą orą, 

naudodamas papildomą specialų skersinio srauto ventiliatorių 
priekinėje pusėje, išskyrus esamą šildytuvą (spindulinis 
šildymas). 

• Stalčiaus tipo peleninė, padaranti valymą dar patogesniu. 
 

• Priešgaisrinis saugiklis, užtikrinantis saugumą trimis etapais: 
plitimo sulaikymas – perkaitimo aptikimas – kuro tiekimo 
nutraukimas. 

 
• Palaiko patalpų orą švarų, šviežią, sugeria ir degina lauko orą 

naudodamas FF krosnies vamzdį. 

Granulinės krosnelės techninių duomenų lentelė 
 

Specifikacija Vienetas KRPS-20PA(S) KRPS-30PAS 

Vardinė šiluminė galia kW 8,3 10,0 

Mažiausia šiluminė galia kW 4,7 5,0 

Efektyvumas didžiausiu pajėgumu % 89,5 89,2 

Dūmtraukio trauka mbar -0,1 ~ +0,0 

Granulių piltuvo talpa kg 20 

Pagal EN 14961-2 leidžiamas kuras - Medienos granulės EN-plus A1 / D06 

Kuro sąnaudos vardine galia kg / 
val. 

2,0 * 2,2 * 

Eksploatavimo laikas tarp kuro pildymų val. 10 9 

Kaitinamas tūris m3 247/40 – 283/35 – 330/30 ** 

Granulių tiekimas ir uždegimas - Automatinis 

Oro įleidimo anga mm Skersmuo 50 

Kaitrovamzdžio dujų išleidimo anga mm Skersmuo 80 

Elektros energijos suvartojimas 
(uždegimas) 

W 65 (380) 

Matmenys (P × I × A) mm 442×536×980 908×330×1004 

Elektros tiekimas V/Hz 230  / 50 

Svoris su pakuote kg 105 130 

* Duomenys gali kisti priklausomai nuo naudojamų granulių rūšies. 

** Kaitinamas tūris pagal 40-35-30 kalorijų/m3 poreikį (atitinkamai 40-35-30 kcal/val. vienam m3) Prietaisas tinkamas montuoti į bendrą 
kaitrovamzdį. Išbandytas pagal EN 14785, pagal direktyvą 89/106/EEB (statybos gaminiai). 

 

CE sertifikuotas produktas 

Karšto oro išleidimo angos 

Greitas kambario įšildymas. 

Paprastas valymas naudojant specialią valymo 

svirtį. 

Ekranas + nuotolinis  
valdymas 

Patogi funkcija 
(eksploatavimo valandos, trijų lygių šildymo 
reguliavimas, funkcijų nustatymas, klaidų 
detektorius) + nuotolinis valdymas. 

Priekiniai langai + oro užuolaidos 

Ilgaamžiškumas dėl 5 mm storio keraminio 
šilumos izoliacinio stiklo. 

Mažiau suodžių dėl dvigubos oro užuolaidos ant 

priekinio langelio. 

Kuro saugojimo piltuvas 

22 kg saugojimo erdvė, įkrovus vieną kartą 
galima eksploatuoti 10 val. 

Degimo kamera 

Puikus ilgaamžiškumas dėl dvigubos 
sutvirtintos konstrukcijos 

Nerūdijantysis plienas, maksimaliai 

padidinantis spinduliavimo šilumą. 

Siurbimo vamzdis 
Mažėjantį deguonies tankį galima panaikinti iš 
lauko į uždarą patalpą atvedus oro siurbimo 
vamzdį. 

Rankinio grotelių valymo įrenginys  

Naudojamos stumdomos dūmvamzdžio 

grotelės, todėl valymas vykta lengvai. 

Uždegimo šildytuvas 

Greitas šildymas karšto oro keramine detale. 
Patogus naudojimas dėl automatinio 
uždegimo funkcijos. 

1 2 3 

Ventiliatorius ir jutiklis (automatinis kalorijų santykio 
valdymas)  

Grindžiamas išmetamųjų dujų temperatūra, kuro ir oro 
tiekimas skirstomi į 15 etapų, kurių metu valdomas 
santykis. 
Įvairių rūšių ir dydžio kuras, santykio valdiklis sumažina 
kalorijų svyravimų skaičių ir stabilizuoja degimą. 
Perkaitimo prevencija ir apsauga nuo nelaimingų atvejų 
dėl perdegimo. 

Granulinės krosnelės 
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• Aplinkai nekenksmingas katilas mažina pelenus ir dūmus 
degindamas sudegusias dujas. 

• Lengvas kuro tiekimas dėl viršuje esančios medienos angos. 

• Puikus degumas dėl pusiau sausos iš apačios maitinamos 
konstrukcijos. 

• Vienu kartu pakrovus iki 80 kg medienos, šildo iki vienos 
dienos. 

• Dėl mažo dydžio gali būti montuojamas mažoje erdvėje. 
 

• Optimalus degimas, jutiklio pagalba palaikant pastovią 
išmetamų dujų temperatūrą. 

• Formuojasi labai mažas medienos rūgšties kiekis. 
 

• Kokybiškas STS karšto vandens šilumokaitis, esantis 
karščiausioje katilo vietoje, teikia švarų ir gausų karštą 
vandenį. 

 
• Pažangiausios automatinės saugos funkcijos, apsaugančios 

nuo, pavyzdžiui, perkaitimo, žemo vandens lygio ir kt. 

Mediena kūrenamo katilo techninių duomenų lentelė 
 

Specifikacija Vienetas KF-35 KF-60 

Vardinė šiluminė galia kW 30 38 

Katilo klasė pagal EN 303-5 klasė 3 klasė 

Tikslas - Šildymas 

Darbo sąlygos - Nekondensacinis 

Didžiausias darbinis slėgis baras 3 

Kuras - Mediena, didž. drėgmė 20 %; šildymas min. 15 MJ / kg 

Medinių blokelių ilgis mm 500 500 

Kuro sąnaudos vardine galia kg / val. 11 14 

Dūmtraukio trauka mbar -0,3 (±0,05) 

Svoris kg 410 550 

Reguliuojamas aukštis mm 1120 1325 

Plotis su korpusu mm 524 640 

Dūmtraukio 
trauka 

mm 155 155 

Įvesties / išvesties jungties lizdas colis 31,75 mm 31,75 
mm 

Vandens tiekimo vožtuvo skersmuo colis 1/2 " 1/2 " 

Vandens tūris U 90 130 

Dujų temperatūros 
vardinė galia °C 180 200 

mažiausia galia °C 150 150 

 

Kuro kameros 
matmenys 

Gylis mm 580 580 

Aukštis (anga) mm 270 315 

Plotis (anga) mm 390 480 

Galia U 120 175 

Maks. kuro svoris kg 40 50 

Triukšmo lygis [SPL] (pagal EN 15036-1) dB(A) 50 55 

Elektros energijos suvartojimas W 100 180 

Elektros tiekimas V/Hz 230 / 50 

Vandens slėgio 
nuostolis 

 T 10 °C mbar 285 310 

 T 20°C mbar 167 187 

Degimo laikas esant vardinei galiai va
l. 

2,5 2,5 

Dujų svorio srautas kg/s 0,038 0,051 

Temperatūros nustatymų 
diapazonas 

°C 60~80 

Mažiausia tiekiamoji (šiluminė) 
temperatūra 

°C 50 

Akumuliacinio bako talpa U Min. 1000 

Galia budėjimo 
režimu 

W 4 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 
 

CE sertifikuotas produktas 

Automatinis valdiklis 

Pažangios integruotos automatinio aptikimo 
funkcijos: šildymo vandens temperatūros 
valdymas, oro srauto greičio valdymas, šildymo 
cirkuliacinio siurblio valdymas, apsauga nuo 
perkaitimo, apsauga nuo žemo vandens lygio, 
apsauga nuo užšalimo, šalimo aptikimo funkcija ir 

kt. 

Ventiliavimo dalis 

Pažangus nerūdijančiojo plieno 
karšto vandens šilumokaitis 

STS 304 nerūdijančiojo plieno gofruotas 
vamzdis švariam ir gausiam karštam 
vandeniui tiekti. 

Medienos tiekimo dalis 

Medieną tiekti lengva, nes 480 mm 
pločio, 315 mm ilgio anga yra 
viršutinėje dalyje. 

Pagrindinė degimo krosnis 

Puikiai degina medieną dėl pusiau sausos 
iš apačios maitinamos konstrukcijos, 
įmontuotos degimo plokštės; pakrovus iki 
80 kg medienos vienu kartu, šildymo 
užtenka vienai dienai. 

Moduliuojantis pūstuvas 

Dūmai ar medienos rūgštis mažinami 
užtikrinant optimalų degimą; užtikrinamas 
BLDC pūstuvu tiksliai kontroliuojant oro kiekį 
pagal degimo būseną. 

Medienos dujinimo antgalis 

Medienos dujos, susidariusios 
pagrindinėje degimo krosnyje, praeina 
per antgalį ir yra visiškai sudeginamos 
papildomai tiekiamo oro. 

Labai atsparus antgalis, pagamintas iš 
karščiui atsparios keraminės 
medžiagos. 

Pelenų valiklis 
Lengvai išvalo pagrindinėje ir šalutinėje degimo  

krosnyse susidariusius pelenus.  

Antra dujofikuota degimo krosnis 

Vandeniui atsparus betonas šalina drėgmę. 

Mediena kūrenamas katilas 
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Elektrinio katilo techninių duomenų lentelė 
 
 

Specifikacija Viene
tas 

KIB-08DE KIB-12DE KIB-18DE KIB-24DE KIB-30DE 

Šildytuvo elektros 
en. sąnaudos 

KW/val. 8 12 18 24 30 

 
Šildytuvo el. srovės 

suvartojimas 

 
A 

3 fazės 12 18 27 26 46 

1 fazė 36 55 82 - - 

Šildytuvo galia kcal/v
al. 

6 880 10 320 15 480 20 640 25 800 

Šildymo plotas m2 56 82 132 165 198 

Karštas vanduo L/val. ∆T : 40 °C 169 253 379 505 632 

 
Laido spec. 

 
SQ 

3 fazės 6 6 6 6x3 6x3 

1 fazė 10 10x2 10x2 - - 

 
Grandinės 
išjungiklio 
galingumas 

 
A 

3 fazės 30 30 50 50 60 

1 fazė 50 75 100 - - 

Karšto vandens 
jungtis 

- G 2/1" (15 mm) 

Šildymo jungtis - G 3/4" (22 mm) 

Matmenys mm 380 x 290 x 680 

Svoris kg 18 20 22 

Tipas - Pakabinamas (uždaro 
kontūro / „Combi“) 

Didž. šildymo slėgis  
kPa (kgf/cm2) 

245 (2,5) 

Vardinis karšto 
vandens slėgis 

78~343 (0,8~3,5) 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 

Perkaitimo prevencija 
Dvipusis per daug įkaitusio vandens ir 
paviršiaus jutiklis. 

Nerūdijantis šildytuvas 
Ilgaamžiškumas ir didelis atsparumas 
korozijai. 

Valdiklis 
Šildytuvo santykio valdymas. 

Dvigubas blokavimas: žemas vandens lygis / slėgio 
jungiklis. 
Dvipusis perkaitimo jutiklis. 

- Viršįtampio prevencija 

      Regeneracinis 

šilumokaitis 

Papildomas bakas 

Slėgio jungiklis 
Išsijungia esant žemam slėgiui. 

 

Grandinės išjungiklis 

Silicio kontroliuojamas 
lygintuvas (SCR) 

Nekelia triukšmo. 

CT jutiklis 
Patikrinkite „į šildytuvą tiekiama srovė“ 
ir atjungimo ribą prie elektros tiekimo 
paklaidos. 

Apsauginis vožtuvas 

Cirkuliacinis siurblys 
 

Manometras 

Rodo šildytuvo vandens temperatūrą. Srauto jutiklis 

Elektrinis katilas 

• Iki 40 % taupesnis nei „KITURAMI“ skysto kuro katilas. 

 
• „Santykio kontrolė“ mažesniam elektros energijos suvartojimui. 

 
• Dviguba apsauga nuo perkaitimo, mažo vandens lygio jutiklis, 

viršįtampio jutiklis, trumpojo elektros jungimo jutiklis. 

 
• Stabilus karšto vandens tiekimas dėl srauto jutiklio ir šildytuvo santykio 

valdiklio. 

 
• Mažesnis slėgis dėl nerūdijančiojo plieno šilumokaičio. 

 
• Kompaktiškumas (10 % mažesnis / 20 % lengvesnis) diegimui ir 

transportavimui. 
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Momentinio elektrinio vandens šildytuvo techninių duomenų lentelė 
 

 
Specifikacija 

 
Vienetas 

 

KEWH-18 

Elektrinis vandens šildytuvas 
be bako 

KEWH-24 

 

KEWH-30 

Elektros tiekimas V/Hz 220 V / vienas 50/60 

Išėjimo galia kW 17,6 24,0 30,0 

Srovės stiprumas (amperais) A 2 x 40,0 A 3 x 36,4 A 3 x 45,5 A 

Grandinės išjungiklių skaičius ir mažiausias 
rekomenduojamas dydis 

A 2 x 60,0 A 3 x 60,0 A 

Laidų skaičius ir mažiausias rekomenduojamas 
laido dydis 

AWG 2 x 6/2 3 x 8/2 3 x 6/2 

Mažiausias agregatui aktyvuoti reikalingas 
vandens srautas 

U/min 1,5 

Svoris kg 8,5 10,5 10,5 

Didž. tiekiamoji vandens temperatūra °C 55 

Didž. išeinamoji vandens temperatūra °C 60 

 

 
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) 

 

 
mm 

450 

350 

267 

Vandens slėgis bar
as 

10,0 

Vandens jungtys colis G 3/4" 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 

 
 
 

※ Lentelėje pateikti temperatūros didėjimai virš aplinkos vandens temperatūros 
 

Tiekiamoji šalto vandens 
temperatūra 

4 °C 15 °C 25 °C 35 °C 45 °C 55 °C 

 

 
Išeinamoji vandens 
temperatūra 

40 °C 12,0 17,2 28,7 30,0 - - U/min 

45 °C 10,5 14,3 21,5 30,0 30,0 - U/min 

60 °C 7,7 9,6 12,3 17,2 28,7 30,0 U/min 

Integruotas perkaitimo 
prevencijos prietaisas 

Perkaitęs išsijungiam automatiškai. 

Pagrindinis valdiklis 

Kontroliuoja visą vienetą. 

Vidaus srauto skirstytuvas 

Specialus skirstytuvas greitam ir 
stabiliam karšto vandens 

tiekimui. 

Nerūdijantis šilumokaitis 

Patvarus ir puikiai apsaugo nuo 
korozijos. 

Šildytuvas 

Pagrindinis ekranas  

Įvairi informacija 

nustatymams. 

Šilumokaičio 
viduje Srauto jutiklis 

Srauto aptikimo jutiklis eksploatavimo 
valdymui. 

Lietimui jautrus skydelis 

Patogi temperatūros ir kitų nustatymų kontrolė 
lietimui jautriais mygtukais. 

Srauto valdymo vožtuvas 

Stabili temperatūra, palaikoma 
automatinio valdiklio. 

Momentinis elektrinis 
vandens šildytuvas 

• Kokybiškas, patvarus nerūdijantysis plienas. 

• Paprastas šildytuvo išlaikymas ir keitimas. 

• Greitas karšto vandens tiekimas dėl išankstinio įkaitinimo ir 
saugojimo karšto vandens bake. 

• Tikslus valdymas (1 ℃ nuokrypis.) 

• Sensorinis jutiklis ir sklandus valdymas. 
 
• Patogus šilumokaičio temperatūros ir vandens kiekio 

tikrinimas. 

• Gauti gaminio saugumą ir kokybę užtikrinantys CAS ir NSF 
sertifikatai 
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Švarios šilumos energijos elektrinio karšto vandens vieneto techninių 
duomenų lentelė 

 

Specifikacija Vienetas KCEW-20(Hybrid) KCEW-25 KCEW-45 

Galia U 20 25 45 

Galia kW 2,5 2,5 2,5 

Įtampa V fazė 220 V / 60 Hz fazė 220 V / 60 Hz fazė 220 V / 60 Hz 

Šildymo laikas M 60 60 90 

Aukščiausia 
temperatūra 

°C 83 83 83 

Šalto vandens 
įleidimo anga / 
karšto vandens 
išleidimo anga 

colis G 1/2" G 1/2" G 1/2" 

Didžiausias 
darbinis 
slėgis 

Bara
s 

8 8 8 

Matmenys  
(P x I x A) 

mm 391 X 568 X 375 391 X 568 X 375 450 X 480 X 544 

Svoris kg 7,5 7,1 7,5 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 

 
 

 

Vidaus konstrukcija 

Automatiškai maitinamas 
vandens vožtuvas 

Karšto vandens ritė 

Kokybiška STS ritė apsaugo nuo rūdžių 
ar kitų priemaišų. 

Izoliacija 

Automatinis termostatas 

Patvarus, mechaninis. Bakas 

Bakas valomas stipria antikorozine 
medžiaga. 

Išjungimo perkaitimo atveju 
prietaisas 

Patvarus, mechaninis. 

Nerūdijančiojo plieno šildytuvas 

Apsauginis vožtuvas 

Karšto vandens išleidimo angos išsikišimas 

Švarios šilumos 
energijos elektrinis 
karšto vandens vienetas 

KCEW-
45 

• Švarus karštas vanduo naudojant netiesioginę šilumokaičio 
technologiją, per kokybišką nerūdijančiojo plieno karšto vandens ritę. 

• Puiki šilumos izoliacija ir mažesni šilumos nuostoliai dėl specializuotos 
EPS izoliacijos. 

• Švaraus bako technologija, nepaliekanti jokių priemaišų; nauja karšto 
vandens bako koncepcija, kuri skiriasi nuo tiesioginio kaitinimo; 
emaliu dengtas karšto vandens bakas. 

• Įrengtas termostatas, perkaitimo prevencijos įrenginys, saugos 
vožtuvas ir atvira šildymo sistema. 

• Ant šildytuvo esanti technologija be mastelio. 

• Paprastas montavimas be atskiro elektros energijos išplėtimo. 

• Vienu metu galimas tiek šildymas, tiek karšto vandens tiekimas  

16,5 ㎡ plote (tik „Hybrid“) 

KCEW-25, 
KCEW-20 
(„Hybrid“) 

Vidaus konstrukcija „viskas viename“ 
[KCEW-20(Hybrid)]  

Automatiškai maitinamas 
vandens vožtuvas 

Karšto vandens ritė 

Kokybiška STS ritė apsaugo nuo rūdžių 
ar kitų priemaišų. 

Izoliacija (oro pūtimo takas) 

Šaltas vėjas generuoja šiltą vėją 
keičiantis šilumai. 

Automatinis termostatas 

Patvarus, mechaninis. 

Bakas 

Bakas valomas stipria antikorozine 

medžiaga. 

Nerūdijančiojo plieno šildytuvas 

Išjungimo perkaitimo atveju 
prietaisas 

Patvarus, mechaninis. 

Šiltas vėjas 

Ventiliatorius 

Puikus patvarumas ir greitas šilto vėjo 
generavimas. 
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• Pagrindinės dalys: variklis, generatorius, šilumokaitis ir 
valdiklis. 

• Didelio efektyvumo kondensacinė technologija, 
sugerianti šilumą iš variklio aušinimo skysčio ir 
išmetamųjų dujų. 

• Lox NOx katalizatorius. 

• Biokuras, gamtinės dujos ir suskystintos dujos. 

• Pirmiausia susinchronizuojamas pagrindinis galios 
šaltinis, tada pradedamas generavimas. 

• Stabili eksploatacija ir generavimas dėl ECU (variklio 
valdymo bloko) ir GCU (generatoriaus valdymo 
bloko). 

• Eksploatavimo valdymas optimizuojant šilumą ir 
elektros energiją. 

• Nuotolinis valdymas tarp CHP ir PC. 

• Kompaktiškumas ir paprastas montavimas. 

• Dviguba izoliacija, mažinanti triukšmą. 

CHP sistemos techninių duomenų lentelė 
 

Specifikacija Vienetas KP – 20 KP – 50 KP – 200 

 
 

 
SPEC 

Išeinančioji elektros galia kW 20 50 199 

Išeinančioji šilumos galia kW 41,2 98,4 350 

Kuro tiekimas kW 59,7 143,5 538,0 

Tūrinio srauto kaitinimas m3 / val. 1,8 3,5 15,0 

Mažiausias / didžiausias darbinis slėgis (psv 3 
barai) 

baras 1 – 2,5 1 – 2,5 1 – 2,5 

Mažiausias / didžiausias gamtinių dujų slėgis mbar 20 – 50 20 – 50 3–6 barai 

Gamtinių dujų suvartojimas m3 / val. 5,2 12,7 47,2 

 
Efektyvum
as 

Elektros efektyvumas (LHV) % 33,5 34,5 37,0 

Šilumos efektyvumas (LHV) % 69,0 68,6 65,0 

Bendras efektyvumas (LHV) % 102,5 103,1 102,0 

Temperatūra 
Srauto temperatūra ° C 95 95 95 

Mažiausia / didžiausia grįžtamoji temperatūra ° C 70 / 80 70 / 80 70 / 80 

Emisijos 
CO (O2 5 %) mg/m3N < 300 < 300 < 300 

NOX (O2 5 %) – katalizatorius mg/m3N < 50 < 50 < 50 

Garso lygis Garso emisija 1 m atstumu dB(A) 60 65 73 

 

 
Variklis 

Variklio gamintojas - „Renault-
Samsung“ 

„Ssangyong“ „Hyundai“ 

Modelis - M4R G50D C6AF 

Normalus sukimosi greitis aps./min
. 

1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 

Kuras - GD / SD GD / SD GD / SD 

Cilindrai - 4R 6R 6R 

Generatori
us 

Generatoriaus gamintojas - „Hyundai“ „Hyundai“ „Hyundai“ 

Režimas Tipas Asinchroninis Asinchroninis Asinchroninis 

 
Elektra 

Įtampa V 400 400 400 

Dažnis Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 

Naudojimas sau kW < 0,5 < 0,5 < 3 

 
Matmenys 

Aukštis mm 1350 1350 2 050 

Plotis mm 1090 1090 1 600 

Ilgis mm 1970 1970 3 520 

Svoris kg 950 1 980 4 800 

 

 
Jungtys 

Išmetimas - DN 80 DN 80 DN 150 

Srautas - DN 32 DN 32 DN 65 

Grįžtamoji - DN 32 DN 32 DN 65 

Dujos - DN 20 DN 20 DN 50 

Kondensatas - ø20 ø20 ø30 

※ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti dizainą ir eksploatacines savybes 

 

CHP sistema 

Vidaus konstrukcija 

Alyvos bakas Variklis 

Valdymo skydelis 

Dujų vožtuvas 

Duslintuvas 

Aušinimo vandens bakas 

Generatorius 

Recirkuliacinis siurblys 

Transformatorius 

Oro filtras 

Kondensato gaudyklė 

Šilumos regeneravimo šilumokaitis Aušintuvas 


